Communication de France Galop
« Lors du meeting des médecins européens tenu en fin d’année 2018, il a été convenu qu’à
compter du 1er janvier 2019 :
•
•

tout jockey étranger venant monter en France devra déclarer son poids minimal de
monte en course,
son autorité hippique devra nous adresser la liste de ses montes de l’année
précédente, sur laquelle devront figurer les poids auxquels il a monté.

Ces informations ne seront à nous adresser que lors de sa première monte en France ou si le
jockey souhaite modifier son poids minimal de monte.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations sont désormais obligatoires.
A défaut, le jockey ne sera pas autorisé à monter. »

Directives FBCH-Galop:
Les jockeys et les amateurs qui vont monter en France doivent annuellement et 48 heures
avant la déclaration des montes, faire parvenir ceci ainsi que leur poids minimum à la FBCHGalop par mail à admin@bgalopf.be.

Mededeling van France Galop
“Op de bijeenkomst van de Europese artsen die eind 2018 werd gehouden, werd
overeengekomen dat vanaf 1 januari 2019:
•
•

elke buitenlandse jockey die in Frankrijk komt rijden, zijn minimum gewicht voor de
rennen moet aangeven
zijn hippische autoriteit moet ons een lijst opsturen van zijn montes van het
voorgaande jaar, waarop de gewichten moeten vermeld worden waarmee hij gereden
heeft.

Deze informatie moet ons alleen bezorgd worden als deze voor het eerst in Frankrijk rijdt of
als de jockey zijn minimumgewicht wil wijzigen.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze informatie verplicht is. Bij ontstentenis zal de
jockey niet mogen rijden.”

Richtlijnen BFP-Galop :
Jockeys en amateurs die in Frankrijk gaan rijden dienen jaarlijks en 48 uur voor de aangifte
van de eerste rit aldaar dit aan de BFP-Galop tezamen met hun minimum gewicht per mail aan
admin@bgalopf.be mee te delen.

